ΟΡΘΟΔΟΝΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ο νδνληίαηξνο πνπ παξαθνινπζεί ηα δόληηα ηνπ
παηδηνύ ζαο είπε όηη ρξεηάδεηαη νξζνδνληηθή ζεξαπεία.
Απηή ε δηάγλσζε δελ πξέπεη νύηε λα ζαο αλεζπρεί νύηε
λα ζαο ηξνκάδεη. Τα νξζνδνληηθά ζηδεξάθηα είλαη
ζήκεξα κία απιή θαη άλεηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κε
ζύληνκα θαη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα.
Δελ πξέπεη πνηέ λα μερλάκε πσο ηα παηδηά καο
ρξεηάδνληαη έλα νξζνδνληηθό έιεγρν ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ, δεδνκέλνπ όηη πνιινί
πηζηεύνπλ πσο ηα νξζνδνληηθά ζηδεξάθηα ηνπνζεηνύληαη κόλν ζε ζηόκαηα εθήβσλ. Όκσο, νη πιείζηεο
πεξηπηώζεηο νξζνδνληηθήο ζεξαπείαο αξρίδνπλ ζε
αξθεηά κηθξόηεξε ειηθία θαη ζπλήζσο κεηαμύ 9 θαη
14 εηώλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε νξζνδνληηθή
ζεξαπεία πξέπεη λα αξρίζεη όηαλ ην παηδί
αλαπηύζζεηαη ώζηε λα έρνπκε ηα θαιύηεξα δπλαηά
απνηειέζκαηα θαη γη' απηό ην ιόγν πξέπεη θάζε παηδί
λα θάλεη κία εμέηαζε ζε νξζνδνληηθό κέρξη ηελ
ειηθία ησλ 7 εηώλ.
Καηά θαλόλα ηα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία έρνπλ ζην
ζηόκα ηνπο θαη κόληκα θαη παηδηθά δόληηα αλάκηθηα. Ο
παηδνδνληίαηξνο,, ν νηθνγελεηαθόο νδνληίαηξνο ή ν
νξζνδνληηθόο κπνξνύλ έγθαηξα λα εληνπίζνπλ πνιιά
πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εκθάληζε-αλαηνιή
ησλ δνληηώλ ζην ζηόκα αιιά θαη κε ηελ αύμεζε ησλ
νζηώλ ησλ γλάζσλ θαη ελώ ππάξρνπλ αθόκε παηδηθά
δόληηα ζην ζηόκα ησλ παηδηώλ.
Σίγνπξα πξέπεη λα γίλεηαη νξζνδνληηθή δηόξζσζε
ησλ δνληηώλ πνπ δελ είλαη ζσζηά "ηαθηνπνηεκέλα"
επάλσ ζηηο γλάζνπο. Απηό πξέπεη λα γίλεηαη γηαηί ηα
ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά.
Καη' αξρήλ ηα δόληηα πνπ δελ είλαη ζσζηά δηεπζεηεκέλα
ή βξίζθνληαη πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο ή εκθαλίδνπλ
ζηξνθέο θαη απνθιίζεηο κέζα ζην ζηόκα, είλαη δύζθνιν
λα θαζαξηζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη απηό κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε αλάπηπμε ηεξεδόλαο, νπιίηηδαο ή θαη ζε
απώιεηα
ησλ
δνληηώλ.
Ο
θαθόο
ηξόπνο
δαγθώκαηνο(δήμεο) ησλ δνληηώλ κεηαμύ ηνπο κπνξεί
επίζεο λα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο ζηελ νκηιία θαη ζηε
κάζεζε, λα πξνθαιέζεη έληνλεο θαη κε θπζηνινγηθέο
θζνξέο ζηηο επηθάλεηεο ησλ δνληηώλ θαη λα νδεγήζεη ζε
πξνβιήκαηα κε ηα νζηά, ηηο αξζξώζεηο ησλ γλάζσλ θαη
ηα νύια. Με ηε δηόξζσζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ,
κπνξεί ην ζηόκα ησλ παηδηώλ ζαο λα γίλεη θαη λα
θαίλεηαη πην πγηέο.
Επίζεο, ηα νξζνδνληηθά πξνβιήκαηα ησλ δνληηώλ
πνπ θαίλνληαη όηαλ ρακνγειά ην παηδί, κπνξεί λα
δεκηνπξγήζνπλ ζην παηδί ζαο ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα
θαη λα ράζεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ. Τν παηδί ζαο ζα
κεγαιώλεη έρνληαο άζρεκε εληύπσζε γηα ην ρακόγειό
ηνπ θαη έηζη ζα πξνζπαζεί λα θξύςεη ηα δόληηα ηνπ από
ηνπο άιινπο, λα δαγθώλεη ηα ρείιε ηνπ ή λα βάδεη ηα
ρέξηα ηνπ κπξνζηά ζην ζηόκα γηα λα κε θαίλεηαη ην

νξζνδνληηθό ηνπ πξόβιεκα. Δηνξζώλνληαο
ην ρακόγειν ηνπ παηδηνύ κε νξζνδνληηθή
ζεξαπεία, ηνπ δίλεηε έλαλ άιιν αέξα
απηνπεπνίζεζεο θαη εκπηζηνζύλεο ζηνλ
εαπηό ηνπ. Αθόκε, έλα ειθπζηηθό ρακόγειν
είλαη έλα νπζηαζηηθό κέζν επηθνηλσλίαο θαη
θνηλσληθώλ επαθώλ θαη ηδίσο θαηά ηα
ζρνιηθά ρξόληα αιιά θαη αξγόηεξα όηαλ ην
παηδί κεγαιώζεη θαη αθνινπζήζεη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα.

Όινη νη νδνληίαηξνη κπνξνύλ λα
αληηκεησπίζνπλ
κηθξά
νξζνδνληηθά
πξνβιήκαηα. Αλ όκσο ν νδνληίαηξνο πνπ
παξαθνινπζεί ην παηδί ζαο πηζηεύεη πσο
απηό πξέπεη λα εμεηαζηεί από έλα εηδηθό, ζα
ζαο παξαπέκςεη ζε έλα εηδηθό νξζνδνληηθό.
Η Οξζνδνληηθή είλαη κία μερσξηζηή εηδηθόηεηα ηεο Οδνληηαηξηθήο πνπ έρεη ζαλ
αληηθείκελν ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθόξσλ
αλσκαιηώλ ηεο ζύγθιεηζεο ηνπ ζηόκαηνο κε
ηε ρξήζε ησλ εηδηθώλ νξζνδνληηθώλ κέζσλ
(ηα γλσζηά ζηδεξάθηα), κε δηάθνξεο
δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη κε άιια
κεραλήκαηα πνπ κπνξνύλ λα επζπγξακκίζνπλ ηα δόληηα θαη λα δηνξζώζνπλ ηε ζέζε
ησλ γλάζσλ.
Μνινλόηη είλαη αλακελόκελε κία
κηθξή επαηζζεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο, ηα ζύγρξνλα νξζνδνληηθά
κέζα είλαη πην άλεηα επεηδή είλαη
θαηαζθεπαζκέλα από πιηθά πνπ αζθνύλ
κία ζηαζεξή θαη ήπηα δύλακε γηα λα
γίλεηαη πην εύθνια ε κεηαθίλεζε ησλ
δνληηώλ θαη ζπλήζσο ρξεηάδνληαη
ιηγόηεξεο ξπζκίζεηο. Απηά κπνξνύλ λα
κελ είλαη ηόζν εκθαλή ή επδηάθξηηα ώζηε
λα είλαη αληηαηζζεηηθά δεδνκέλνπ όηη νη
αγθύιεο-ζηεξίγκαηα πνπ είλαη ην θνκκάηη
εθείλν ηνπ νξζνδνληηθνύ κεραλήκαηνο
πνπ έρεη πξνζθνιιεζεί ζε θάζε δόληη,
είλαη κηθξόηεξεο θαη κπνξνύλ κεξηθέο θνξέο λα πξνζθνιιεζνύλ θαη ζηελ νπίζζηα
επηθάλεηα ησλ δνληηώλ ώζηε λα κε
θαίλνληαη. Επίζεο ηα ζηδεξάθηα κπνξεί λα
είλαη δηαθαλή ή ζην ρξώκα ηνπ δνληηνύ.
Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά ζέινπλ λα
δηαθέξνπλ
ηα
νξζνδνληηθά
ηνπο
ζηδεξάθηα θνξώληαο ηα ζε ζρήκα θαξδηάο
ή
κπάιαο
θαη
ρξεζηκνπνηώληαο

ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζην ρξώκα ηεο αγαπεκέλεο
ηνπο νκάδαο ή ζε θάπνηα έληνλα ρξώκαηα.
Υπάξρνπλ αθόκε ζηδεξάθηα κε επηθάιπςε ρξπζνύ
θαζώο θαη νξζνδνληηθά κεραλήκαηα ζπγθξάηεζεο
πνπ θσζθνξίδνπλ ζην ζθνηάδη. Σην κέιινλ, ηα
νξζνδνληηθά ζηδεξάθηα κπνξεί λα έρνπλ ην ρξώκα
ηνπ δνληηνύ ή λα δηαζέηνπλ δηαθαλή ζύξκαηα. Ήδε
ρξεζηκνπνηνύληαη ζύγρξνλα πιηθά όπσο νη θνλίεο
πνπ απειεπζεξώλνπλ θζόξην (πξόθεηηαη γηα ηα
πιηθά πνπ ζπγθξαηνύλ ηα νξζνδνληηθά ζηδεξάθηα
επάλσ ζηα δόληηα) ώζηε λα δηαηεξνύληαη πγηή ηα
δόληηα.
Εδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ηα νξζνδνληηθά ζηδεξάθηα
δελ πξέπεη θαη δε κπνξνύλ λα εκπνδίζνπλ ηηο αγαπεκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο ή ην ρόκπη ησλ παηδηώλ ζαο. Ο νξζνδνληηθόο
ζαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα γίλνπλ απηά πην θηιηθά θαη
άλεηα γηα ην παηδί ζαο εθόζνλ απηό παίδεη θάπνην κνπζηθό
όξγαλν ή αζρνιείηαη κε θάπνην άζιεκα. Επίζεο, καδί κε ηα
ζηδεξάθηα κπνξεί ην παηδί ζαο λα θνξά θαη πξνζηαηεπηηθνύο
ζηνκαηηθνύο λάξζεθεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά ζην
ζηόκα ηνπ από ηνλ νξζνδνληηθό ή ηνλ γεληθό νδνληίαηξν.
Όηαλ θνξά ηα νξζνδνληηθά κεραλήκαηα ην παηδί ζαο
πξέπεη λα ζπλερίδεη ηελ ηαθηηθή θαη ζσζηή θξνληίδα ησλ
δνληηώλ, ηνπ λα ηα βνπξηζίδεη ζπρλά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ νξζνδνληηθνύ, λα ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά λήκα θαη λα
επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ηνλ νδνληίαηξν γηα έιεγρν. Τα ζηδεξάθηα
δελ πξέπεη λα αιιάμνπλ ηε ξνπηίλα ηεο θξνληίδαο ησλ δνληηώλ
ηνπ ζηόκαηνο, απιά ρξεηάδεηαη ιίγν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ώζηε
λα είκαζηε ζίγνπξνη πσο ηα δόληηα θαη ηα νύια έρνπλ θαζαξηζηεί ζσζηά. Τν βαζηθό πξόβιεκα είλαη λα δηαηεξνύληαη ηα
νξζνδνληηθά ζηδεξάθηα θαζαξά θαη ηα δόληηα ρσξίο πιάθεο. Αλ
δελ αθαηξεζνύλ νη πιάθεο ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα είλαη ε
δεκηνπξγία ηεξεδόλσλ θαη ε κόληκε ρξώζε θαη δεκηνπξγία
θειίδσλ ζηα δόληηα.
Πξέπεη λα βεβαησζείηε πσο ην παηδί ζαο αθνινπζεί έλα
ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιόγην πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηα νζηά θαη ηνπο ηζηνύο ηνπ ζηόκαηνο
πνπ πθίζηαληαη αιιαγέο κε ηα νξζνδνληηθά ζηδεξάθηα. Ο
νδνληίαηξνο ηνπ παηδηνύ ή ν νξζνδνληηθόο ζα ην ελεκεξώζεη
ώζηε λα απνθεύγεη θάπνηεο ηξνθέο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζηα ζηδεξάθηα θαη, ζηα νξζνδνληηθά
ζύξκαηα, όπσο ν πάγνο, νη μεξνί θαξπνί ην πνπθόξλ(ζηηαξνπνύιεο) θαη νη ζθιεξέο θαξακέιεο. Επίζεο είλαη
ζθόπηκν λα θόβνληαη νη ζθιεξέο ηξνθέο όπσο ηα κήια, ηα
θαξόηα θαη ην ζθιεξό ςσκί, ζε ηεκάρηα κεγέζνπο κπνπθηάο. Οη
ζπγθνιιεηηθέο
ηξνθέο
κε
δάραξε
όπσο
νη
ηζηριόθνπζθεο(πίζζεο) κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο
ζηα ζηδεξάθηα θαη γη' απηό πξέπεη λα ζπλελλνεζείηε κε ηνλ
νδνληίαηξν ηνπ παηδηνύ ή ηνλ νξζνδνληηθό ηνπ.

Η επηηπρεκέλε νξζνδνληηθή ζεξαπεία πξνϋπνζέηεη κία ζσζηή θαη ελεξγό
ζπλεξγαζία κεηαμύ νξζνδνληηθνύ, νδνληηάηξνπ θαη αζζελή αιιά θαη ησλ γνληώλ
ηνπ αζζελή όηαλ πξόθεηηαη γηα κηθξά παηδηά. Απηό ζεκαίλεη πσο νη νξζνδνληηθνί
αζζελείο πνπ αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο θαη είλαη ζπλεπείο ζηα ξαληεβνύ ηνπο κε ην
γηαηξό ζα ηειεηώζνπλ έγθαηξα ηε ζεξαπεία ηνπο θαη κάιηζηα κε πνιύ θαιά
απνηειέζκαηα. Αλ θαη ηα ζρέδηα ζεξαπείαο εμαηνκηθεύνληαη γηα θάζε παηδί, ζηηο
πιείζηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα θνξηνύληαη ηα ζηδεξάθηα ζην ζηόκα από 1-3
ρξόληα θαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ νξζνδνληηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα
έρνπκε κία πεξίνδν ζηαζεξνπνίεζεο-ζπγθξάηεζεο θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο
ρξεζηκνπνηεί ην ιεγόκελν νξζνδνληηθό κεράλεκα ζπγθξάηεζεο-ζπγθξαηεηήξα
πνπ ζπγθξαηεί ηα δόληηα ζηηο λέεο ηνπο ζέζεηο.

